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Miljöchecklista J -

Asbest i fönsterkitt enligt ISO 14001
I

II

III

Fakta om asbest(asbestos, grek. = outsläcklig, oförstörbar)

Juridik: AV/Arbetsmiljöverkets/AMFsFörfattningssamling/AFS 2006:1, Asbestföreskrifter och
allmänna råd. Bryter en fastighetsäg./entreprenör mot denna föreskrift,ska en sanktionsavgift
utgå på mellan 15 000 och 150 000kr.Enl. § 2 gäller föreskriftenvarje verksamhet, som medför
risk för exponering av asbesthaltigt damm i arbetet.
Asbestanvändning förbjöds i Sverige 1976 och ämnet totalförbjöds i Sverige 1982.
Kemi: Asbest är ett samlingsnamn för vit/blå/brun asbest, antofyllit, tremolit och aktinolit.
99% av all asbest är vit asbest/krysotil. Asbest är alltså ett stenmaterial som dammar med små
hullingar, vilka fastnar i lungorna när man inandas asbestdamm.
Asbest kan orsaka lungcancer, cancer i lungsäcken, asbestos, pleuraplack(reducerar lungornas förmåga
att syresätta blodet) och kol med utbrott långt efteråt.
Var finns asbest? Asbest har använts i ca 3 000 produkter. Vanligast är skyddskläder mot hetta,
isoleringsmaterial, bromsband, packningar, tillsats till murbruk, armeradplast, elkablar och golvmaterial.

Asbest inom fönstersektorn, en lägesbeskrivning;

” Asbestförekomst i fönsterkitt är ovanligt inom hus- och fastighetssektorn och kan variera stort mellan
städer och regioner. Forskning saknas på asbest i fönsterkitt.Facken och ag gjorde en liten asbestundersökning2015 på ca 95 fastigheter,fick svar från 54 och där 9 prover (16,7%) innehöll asbest.
Före 1976 användes asbest som ett extra hårt glaskitt på metallbågar, avsedda för växthus. Tyvärr har det
nu visat sig att det i första hand är några `näriga` fönsterfabriker, använt detta asbestkitt. Alla asbestprodukter, -tillverkare, -importörer och asbestfönster är okända idag. Omfattning av asbest i fönsterkitt var
alltså begränsad till glasning av växthus och liten inom hus- och fastighetsbranschenåren 1964-1975 (1981)

2-dagars behörighetsutbildning för asbest i fönsterkitt

IV

V

A-Nämnden har tagit fram en skräddarsydd 2-dagars utbildning för asbest i fönsterkitt.
A-Nämnden erbjuder alla aukt. företag, glaskonsulter och samarbetspartners, en 2-dagars lokalt anpassad
asbestutbildning på Er hemmaplan.Asbestutbildningen gäller rivning och sanering av asbesthaltigt
fönsterkitt utomhus (ex. mobil arbetsstation).Anmälan via e-post: aukt-fonster@telia.com

AN rekommenderar följande åtgärder vid misstanke om asbest i fönsterkitt
IV A. Fönsterkitt t.o.m.1975Skriv reservation för asbest i fönsterkitt.
Vid misstanke om asbest i objektets fönsterkitt?[ mörkgrå knäckig /-seg /-mjuk; ljusgrå oljig
mjuk; ljusbeige ] Be fastighetsäg. att takittprov och skicka till ALS. Se punkt V.
IV B. Fönsterkitt från perioden 1976 –1981Skriv reservation för asbest i fönsterkitt.
1976 förbjöds asbestanvändning i Sverige. Vid stark misstanke om asbest i
objektets fönsterkitt?Be fastighetsäg. att takittprov och skicka till ALS. Se punkt V.
IV C.Fönsterkitt fr.o.m. 1982
Ingen åtgärd. Asbest blev totalförbjudet i Sverige detta år.
IV D.Om fönsterkittet efter analys innehåller asbest:
Anmäl till fastighetsägaren ochom företaget ej gått en asbestutbildning, kontakta
A-Nämnden för en utbildning i anslutning till Ert asbestobjekt. Se punkt III.
OBS !Asbestsanering får f.n. bara utföras av ett
företag, som har godkänd utbildn. och tillstånd av AV.AFS 2006:1, §§ 11 och 15 gäller.
Vart skickar/lämnar fastighetsäg./ Du fönsterkittet förasbestanalys?

Auktorisationsnämnd-Fönster har ett Ramavtal [ OF 131569 ] med ALS Scandinavia AB.
Emballage och provkärl tillhandahålles och levereras kostnadsfritt viaPostNord.
Skicka/lämna: ALS Scandinavia ABSe resultatet direkt på Ditt ALS Onlinekonto.
Aurorum 10, 977 75 Luleå*Kommendantsv. 21, 602 38 Norrköping
Box 700,182 13 Danderyd/Rinkebyv. 19C 182 36 Danderyd
Ö. Sörredsvägen 40, 418 78 Göteborg * Hemsögatan 15, 211 24 Malmö

Pris:Asbestanalys, 570 kr/prov.
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